ٔمذٔٝ

آهبدگی هبدس ٍ كشصًذ اًدبم هی ضَد  .ثب ثشٍص ًطبًِ ّبی گشسٌگی (هثل حشکبت

تؾر یِ اًحصبسی ثب ضیش هبدس دس  6هبُ اٍل صًذگی ثْتشیي سضذ ٍ تکبهل سا تبهیي هی
کٌذ .دس ضص هبُ اٍل تَلذ ضیش هبدس ثشای ضیشخَاس کبكی است ٍ ثشای ضص هبُ
دٍم ًیوی اس اًشطی اص ضیش هبدس ٍ ثقیِ اص تـزیِ تکویلی تبهیي هی ضَد .دس سبل دٍم
ضیش هبدس تب یک سَم ًیبصّبی اسبسی ضیشخَاس سا تبهیي هی کٌذ ٍ ثبیذ ثِ ػٌَاى
یک ؿزای الصم ثش ای سضذ ٍ پیطگیشی اص ثیوبسیْب اداهِ یبثذ  .دس آیِ  133سَسُ

دّبى ،ثشدى دست ثِ دّبى ،ؽ اى ٍ ؿَى کشدى ٍ  ...ضیشدّی ضشٍع ضذُ ٍ هٌتظش

دٍساى ثبسداسی دس ثذى آًبى رخیشُ ضذُ  ،صٍدتش ثِ حبلت ػبدی ٍ ٍصى قجل

گشیِ ًجبضیذ ،صیشا گشیِ آخشیي ػالهت گشسٌگی است ٍ اؿلت هبًغ خَة تـزیِ

اص ثبسداسی خَد ثش هی گشدد ٍ دس ًتیدِ چبقی دس آًبى کوتش است

 .ضیش

ضذى است  .ضیش خَاس سیش ضذى خَد سا ثب ثْبًِ گیشی ٍ آّستِ کشدى سشػت

دّی ثبػث تـییش اًذام هبدس ًوی ضَد .

خَسدى ٍ ثشگشداًذى سش ٍ تَقق هکیذى ًطبى هی دّذ  .تـزیِ ثب ضیش هبدس دس ّش
سبػت اص شة یب سٍص کِ ضیشخَاس احسبس گشسٌگی یب ًیبص کٌذ ثبیذ اًدبم ضَد ٍ

 قٌذ خَى هبدس ثْتش کٌتشل هی ضَد .

ًجبیذ صهبى ثٌذی ثشای ضیش دادى ثِ کَدک دس ًظش گشكت.

 هبدساى ضیشدُ دس خبًِ ٍ ٌّگبم هسبكشت ساحت تشّستٌذ .

ثقشُ هذت ضیش دادى  2سبل توبم رکش ضذُ است  .اکٌَى ثؼذ اص گزضت  1400سبل،
سبصهبى ثْذاضت خْبًی ثش هذت  2سبل ضیشدّی ثب ضیش هبدس تبکیذ داسد.

ٌشفتٗ ا ٚچٍ ٝ٘ٛاست؟ ٍظغ ٍ حبلت خَد سا دس خبی ساحت ٍ هٌبست طَسی

وٛدن پیطٍیشی وشد.

 هبدساى ضیشدُ دس ٌّگبم کَْلت ثِ ضکستگی استخَاى ساى کِ اص ضکستگی
ّبی ضبیغ دس اكشاد هسي هی ثبضذ کوتش گشكتبس هی ضًَذ .

ٚضؼیت صحیح دس آغٛش ٌشفتٗ ضیشخٛاس ٘ ٚح ٜٛدسست پستاٖ

*تا تغزی ٝا٘حصاسی اص ضیش ٔادس ساال٘ٔ ٝی تٛاٖ اص ٔشي یه ٔیّیٖٛ

 اًذام هبدساى ضیشدُ ثِ ٍاسطِ هصشف ضذى تذسیدی هقذاس چشثی کِ دس

اًتخبة کٌیذ کِ ثتَاًیذ ثِ ساحتی ضیشخَاس سا دس آؿَش ثگیشیذ ٍ ثِ پستبى

 تـزیِ ثب ضیش هبدس هٌدش ثِ ایدبد ساثطِ ػبطلی هستحکن ٍدٍ طشكِ ثیي هبدس
ٍ كشصًذ هی گشدد .
 هبدساى ضیشدُ کوتش دچبس خطًَت هی ضًَذ  .هبدس ٍ كشصًذ ّش دٍ اص ًظش

ثچسجبًیذ .ضیشخَاس ثبیذ ػالٍُ ثش ًَک پستبى  ،قسوت ثیطتش ّبلِ قَُْ ای اطشاف
ًَک پستبى کِ هخبصى ضیشی دس آى قشاس داسًذ سا دس دّبى ثگیشد ٍ اگش هَاسد كَم

ػبطلی اسظبء هی ضًَذ ٍ احتوبل کَدک آصاسی خیلی کوتش هی ضَد.
 ثذلیل تشضح َّسهَى هخصَصی دس هبدساى ضیشدُ  ،آًبى اص اهٌیت خبطش ٍ

تشویة ضیش ٔادس

سػبیت ضَد هبًغ اص ص خن ضذى ًَک پستبى ضذُ ٍ تَلیذ ضیش اكضایص هی یبثذ

ضیش هبدس ًیبص ضیشخَاس ثِ آة،قٌذ ٍ هَاد هـزی سا ثشای سضذ تبهیي هی کٌذ  .ضیش

احسبس خبسی ضذى ضیشٍ سَصش دس پستبى ّوشاُ ثب دسد خلیق دس سحن اص ػالین

هبدس اسبسب" اص ضیش گبٍ ٍ ضیش خطک هتلبٍت است  .ضیش هبدس هَخت سَْلت دس

ضیشدّی صحیح است.

خزة کلسین ٍ آّي ضذُ ٍ چشثی ٍ پشٍتئیي هَخَد دس آى ثْتش اص اًَاع گیبّی یب

ساٞ ٜای افضایص ضیش ٔادس  ٚتذا ْٚضیش دٞی وذأٙذ؟ هکیذى هکشس ٍ

 ضیش سٍصّبی اٍل (کلستشٍم آؿَصیب هبک ) ثسیبس هـزی ٍ حبٍی هَاد

صحیح پستبى  ،ضیشّی دس طَل ضت ،ضیشدّی اص دٍ پستبى ،اداهِ ضیشدّی حتی دس

هلیذی ثشای هقبثلِ دس ثشاثش ثیوبسیْب است کِ اٍلیي ٍاکسي کَدک

هَاسد احتقبى ٍ صخن ٍ ضقبم ،حلظ آساهص ٍ خلَگیشی اص اظطشاة ،هصشف

هحسَة هی ضَد .

حیَاًی خزة هی ضَد  .تشکیت ضیش هبدس دس طی ضیشدّی تـییش هی یبثذ  .دس
حبلیکِ تشکیت ضیش هصٌَػی یکسبى است ٍ هبًٌذ ضیش هبدس تـیی س ًوی کٌذ  .ضیش
اٍلیِ آؿَص یب کلستشٍم ًبم داسد ٍ پشٍتئیيٍ ،یتبهیي ّبی هحلَل دس چشثی ٍ هَاد
هؼذًی ثیطتش ٍ کبلشی ٍ چشثی کوتشی ًسجت ثِ ضیش سسیذُ داسد  .ضیش ّبی حیَاًی
پشٍ تئیي ثبالتشی داضتِ ٍ دكغ آى اص کلیِ ّبی ًَصاداى هطکل خَاّذ ثَد  .ضیشی کِ
دس اثتذا اص پستبى خبسج هی ضَد آة ثیطتشی داضتِ ٍ تطٌگی سا سكغ هی کٌذ ٍ دس
اًتْب سشضبس اص چشثی ثَدُ ٍ اًشطی هَسد ًیبص ضیشخَاس سا تبهیي هی کٌذ ًَ .صاداًی
کِ اص ضیش هبدس هی خَسًذ حتی دس آة ٍ َّای گشم ثِ آة اظبكی ًیبص ًذاسًذ.

.

ؿزاّبی تبصُ ٍ خلَگیشی اص گشسٌِ هبًذىًَ ،ضیذى هبیؼبت خْت سكغ تطٌگی،
كؼبلیت خسوی ٍ ػذم استؼوبل دخبًیبت  ،کبّص یب ػذم هصشف ثشخی ؿزاّبی
تبثیش گزاس سٍی طؼن ضیش هبًٌذ  :سیش ،کلن ،پیبص ،تشثچِ ٍ ؿزاّبی پش ادٍیِ ٍ پش
چبضٌی  .ػذم صیبدُ سٍی دس هصشف حجَثبت،صسدآلَّ ،لٌَّ ،ذٍاًِ ،ضلـن کِ
هٌدش ثِ دسدّبی ضکوی ٍ قَلٌح ًَصاد هی ضَد

 .کبّص تذسیدی ٍصى ثؼذ اص

صایوبى تب ثش هقذاس ضیشتبثیش ًگزاسد  ،کبّص هصشف هَاد هحشک هثل چبی ٍ قَُْ

ضبداثی ثیطتشی ثشخَسداس ثَدُ ٍ کوتش اكسشدُ هی ضًَذ.
ٔضایای ضیشٔادس تشای ضیشخٛاس
 تـزیِ ثب ضیشهبدس سجت سضذ هطلَة ٍ ثقبء کَدک هی ضَد .

 ضیش هبدس ًیبصّبی ؿزایی ضیشخَاساى سا دس  6هبُ اٍل تأهیي هی کٌذ ٍ
ضیشخَاس حتی ثِ آة ّن ًیبص ًذاسد .
 تـزیِ ثب ضیش هبدس اص ثشٍص آسن  ،اگضهب ٍ آلشطی ٍثسیبسی ثیوبسیْبی دیگش
هی کبّذ .
 ضیشهبدس اص سَء تـزیِ پیطگیشی هی کٌذ ٍ خیلی کوتش هَخت چبقی
کَدک هی ضَد .
 ضیشهبدس احتوبل اثتالء ثِ ثیوبسیْبی قلجی ٍ ػشٍقی دس ثضسگسبلی سا کبّص

ضشٚع تغزی ٝتا ضیش ٔادس

ٍ...

تـزیِ ثب ضیش هبدس ثبیذ ثِ هحط اهکبى ٍ دس سبػت اٍل صًذگی اًدبم ضَد .هَكقیت

*تٟتشیٗ سا ٜتشای تطخیص وفایت ضیش ٔادس ،افضایص ٚصٖ ضیشخٛاس ٚ

ضیشدّی ثِ ضشٍع تـزیِ ثب ضیش هبدس دس سبػت اٍلیِ تَلذ ثستگی داسد  .دس صایوبى

تشسیٓ ٔٙحٙی سضذ أ ٚی تاضذ.

 ظشیت َّضی دس کَدکبى ضیشهبدس خَاستب ٍ 8احذ ثبالتش است .

ٔضایای ضیشدٞی تشای ٔادس

 ضیشهبدس ّویطِ تویض ٍ گشم است ٍ پیَستِ دس دستشس است.

طجیؼی ٍ سضاسیي ثب ثی حسی ًخبػی توبس پَست ثب پَست

ثیي هبدس ٍ كشصًذ ٍ

تـزیِ ًَصاد ثالكبصلِ ثؼذ اص تَلذ ًَصاد ٍ خطک کشدى ٍ اسصیبثی سالهت ٍی اًدبم
هی ضَد ٍ دس صایوبى سضاسیي ثب ثیَْضی ػوَهی ثؼذ اص ثِ َّش آهذى هبدس ٍ

 هبدساى ضیشدُ کوتش دذاس سشطبى پستبى ٍ تخوذاى ٍ دّبًِ سحن هی ضًَذ .

هی دّذ .
 هشگ ًبگْبًی دس کَدکبى ضیشهبدس خَاس كَم الؼبدُکوتش است .

 هیضاى اثتالء ثِ اسْبل ٍ ثیوبسیْبی اًگلی ًیض دس آًبى کوتش است.

 کَدکی کِ ثب ضیشهبدس تـزیِ هی ضَد کوتش دچبس ًبٌّدبسیْبی كک ٍ
سٍیص ًبثدبی دًذاى ٍ پَسیذگی آى هی ضَد .
*دس صٛست اتتال ت ٝتیٕاسی یا ٔصشف داس ٚدس ضیشدٞی تا پضضه خٛد

ٔذت رخیش ٜوشدٖ ضیش دٚضیذ ٜضذٜ



ضیش دٚضیذ ٜضذ ٜدس حشاست اتاق ( 25دسج ٝوٝ

ٔطٛست وٙیذ.

دس ٔؼشض ٔٙثغ ٘ٛس ٘ثاضذ )تا  4-6ساػت لاتُ ٍٟ٘ذاسی

* سایح تشیي ٍ ثذتشیي ساُ آسام کشدى ضیشخَاس دادى پستبًک ثِ اٍست  .صیشا :ثِ

است .

سَْلت آلَدُ ضذُ ٍ کَدک سا ثیوبس هی کٌذ ٍ دس ثلٌذ هذت ثِ حبلت كک ٍ
دًذاًْبی کَدک لطوِ هی صًذ  .ػلًَت گَش ،ثشكک دّبى ٍ پَسیذگی دًذاى ٍ
سضذ ًبهٌبست اص ػَاسض دیگش است ٍ هَخت قطغ ضیش ثِ دلیل کبّص هکیذى
پستبى هی ضَد.
دس چٛٔ ٝالؼی تایذ ضیشخٛاس تا ضیش دٚضیذ ٜضذ ٜتغزی ٝضٛد؟ ًَصاداى
ًبسس یب ثستشی دس ثیوبسستبى ،هبدساى ضبؿل خْت پیطگیشی اص احتقبى پستبى،
ًقص خسوی لت ٍ دّبى
چٍ ٝ٘ٛتایذ ضیشْ سا تذٚضٓ ؟ دٍضیذى ضیش ثب دست سبدُ ٍ دس ّش هحل قبثل
اخشا هی ثبضذ ٍ هبدس ثِ هشٍس هْبست الصم سا کست هی ًوبیذ .
* دستْب سا تویضثب آة ٍ صبثَى ثطَییذ .
*پستبًْب سا ثب آة سبدُ ثطَییذ.
* اص کشم ٍ لَسیَى استلبدُ ًکٌیذ* .



دس یخچاَ (دٔای 2تا  4دسج ) ٝتا  24ساػت لاتُ

استفاد ٜاست


دا٘طٍا ٜػّ ْٛپضضىی  ٚخذٔات تٟذاضتی دسٔا٘ی ضٟیذ تٟطتی
تیٕاسستاٖ س ْٛضؼثاٖ دٔا٘ٚذ

دس جای یخی یخچاَ تا

یه ٔا ٚ ٜدس فشیضس

خاٍ٘ی تا ٔ 3ا ٜلاتُ ٌٖٟذاسی ٔی تاضذ .

تغزی ٝتا ضیش ٔادس

تٙٔ ٝظٛس اجتٙاب اص آِٛدٌی اص ت ٝواستشدٖ ضیط ٝضیش  ٚپستا٘ه
دٚضیذ ٜضذ ٜسا تا فٙجاٖ ،لاضكٚ ِِٝٛ ،

خٛدداسی ٕ٘ٛد ٚ ٜضیش
سشً٘ ت ٝوٛدن تذٞیذ.

چٍ ٝ٘ٛوٛدوٓ سا اص ضیش تٍیشْ؟ تصٕیٓ دس ٔٛسد اص ضیش
ٌشفتٗ تستٍی ت ٝضشایط جسٕی  ٚسٚا٘ی ٔادس  ٚوٛدن
داسد  ٚتٟتشیٗ سٚش تذسیجی  ٚطی چٙذ ٔإٞ ٚ ٜشا ٜتا
ػطك  ٚػالل ٝاست.

ی.
ی ٍ ظشف سا ًضدیک پستبى قشاس دُ د
ی یب ثبیستد
ساحت ثٌطیيد
*اًگطت دست سا ثبالتش اص آسئَل ٍ اًگطت اضبسُ سا صیش پستبى ػقت تش اص آسئَل
ی کِ حذٍد  3/5سبًتیوتش اص ًَک پستبى كبصلِ داضتِ ثبضذ ٍ ثب ثقیِ
قشاس دُ د
ی  * .دست سا کوی ثطشف داخل (قلسِ سیٌِ )ثشدُ ٍ
اًگطتبى ًَک پستبى سا ثگیش د
سپس ثِ کوک ضست ٍ اًگطتبى ثطشف خلَ ثیبٍسد ٍسٍی حلشُ ّبی ضیشی کِ
صیش ّبلِ قشاس داسًذ كطبس ٍاسد کشدُ تب ضیشخبسج ضَد .
* دٍضیذى ضیش ًجبیذ دسدًبک ثبضذ ٍ اگش هبدس احسبس دسد کٌذ سٍش ؿلط است.
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www.sdmc.sbmu.ac.ir
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